
Zasady korzystania z Serwisu Prawo i Zdrowie wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. 

 

1. Śląska Izba Lekarska (dalej jako ŚIL) jest licencjobiorcą programu "Serwis Prawo 

i Zdrowie Platinum on-line” rozszerzony o moduł dodatkowy „Navigator Ochrona 

Zdrowia on-line” (dalej jako program) wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.  

2. ŚIL umożliwia następującym osobom korzystanie z programu: 

a) osoby fizyczne mające status członka w Śląskiej Izbie Lekarskiej; 

b) obsługujący ŚIL prawnicy, niezależnie od ich statusu prawnego, tylko jednak 

wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług/pracy na jej rzecz; 

c) pracownicy ŚIL, tylko jednak wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług/pracy 

na jej rzecz,  

 zwane dalej użytkownikiem programu. 

3. ŚIL zobowiązuje użytkowników programu do jego nieudostępniania osobom trzecim, 

tj. wszelkie innym osoby. Każdy użytkownik jest zobowiązany do utrzymania 

wygenerowanego w ramach programu hasła w tajemnicy. Użytkownik nie może 

udostępniać ww. hasła żadnej osobie trzeciej. Użytkownik ma prawo korzystać 

z niego tylko osobiście. 

4. ŚIL poucza każdego użytkownika, że nie można udostępniać publikacji elektronicznej, 

ani jej części osobom nieuprawnionym. W przypadku takiego naruszenia dokonanego 

przez użytkownika, jeżeli ŚIL uzyska o tym samodzielnie informacje, względnie 

informacja taka zostanie mu przekazana przez Wolters Kluwer S.A., ŚIL niezwłocznie 

po powzięciu wiadomości o nim, wzywa użytkownika do natychmiastowego 

zaprzestania takich działań pod rygorem zablokowania dostępu dla tego użytkownika 

do publikacji elektronicznej, w razie bezskuteczności takiego wezwania. Jeżeli 

naruszenie ma taki charakter, że może naruszyć interesy Wolters Kluwer S.A. (np. gdy 

polega ono na udostępnieniu całej lub części publikacji elektronicznej przez 

użytkownika osobie nieuprawnionej lub też polega na przejęciu danych z publikacji 

elektronicznej do własnej bazy danych w celu publicznego udostępnienia) ŚIL 

poinformuje natychmiast Wolters Kluwer S.A. o tym fakcie. 

5. ŚIL wskazuje, że każdy użytkownik programu winien zapoznać się z Regulaminem 

dot. korzystania przez licencjobiorcę z udostępnianych on-line wybranych publikacji 

elektronicznych, autoryzowanych na login i hasło (dalej jako Regulamin). Regulamin 

opublikowany jest na stronie internetowej ŚIL. Użytkownik, przed pierwszym 

korzystaniem z programu, zobowiązany jest zaakceptować jego treść.  


